Sammen er vi bedre
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Mors d. 21. september 2018
Kære styregruppe

Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 19. september 2018 kl 17 – 19.30
Bemærk: Mødested : Karby Kuber,
hvorefter vi holder resten af mødet i mødestedet i Hvidbjerg.
Fraværende Birthe, Kristian, Finn og Ole.
Dagsorden:
1. Status på Karby Kuber
Referat: Byggeriet går nu i gang. Der blev i sidste fase kun råd til én kube.
Nedrivningsarbejder foretages af frivillige.
Der er inviteret til orienteringsmøde om byggeriet onsdag d. 26. september kl 19 –
21.30 I Karby Kuber.
2. Status på Kærstien og vandplatformen.
Referat: styregruppen besigtigede det igangværende arbejde. Der var undren over, at
skrænten ned til åen var så stejl. Det er opfattelsen, at det var aftalt, at skråningen
skulle være så flad, at børn kunne færdes sikkert på skråningen. Sagen konfereres
med Lauritz.
3. Velkommen til nyt styregruppemedlem: Morten Pedersen, Karby Beboerforening
Referat: Morten gør opmærksom på, at han ikke specifikt repræsenterer Karby
Borgerforening, men alene Karby.
4. Godkendelse af referat af møde d. 8. august 2018
Referat: Godkendt
5. Almennyttige boliger i Hvidbjerg
Referat:
6. Arrangementerne ”Lys i Mørke”.
• 11. september i Thorup Forsamlingshus
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• 18. september I TORF ungdomscenter
• 25. september i Alsted Forsamlingshus
Alle dage kl 19 – 21. Gratis og uden tilmelding
• 28. september kl. 15 – 17.30 Frivillig Fredag – Frivilligcenter Mors –
Støberigården
Referat: Møderne har været rigtig gode og der opfordes til deltagelse i det næste
møde og gerne på Frivillig Fredag.
På et af møderne er det oplyst, at Landdistriktsrådet skal have ny profil og større frihed
til at give bevillinger – op til 15.000 kr uden politisk forelæggelse
7. Sletning af fælleskalenderen hos hostmaster ?
Referat: Beklager, at sagen har kunnet misforstås. Kernen var, at vi havde oprettet en
hjemmesideprofil hos firmaet Hostmaster til brug for en evt. fælles kalenderfunktion.
Med vores nuværende velfungerende kalenderfunktion er hjemmesiden overflødig og
opsiges.
8. Landdistriktskonference i Faaborg d. 17. september.
Referat: Chresten deltog. Der var et ringe udbytte ved konferensen.
Dog: Samtale/aftale med Lea Korsgaard fra Aalborg Universitet om, at vi er til
rådighed for kommende besøg af studerende fra universitetet.
9. Resterende midler til Strategisk Tilpasning
Referat: Ann-Sophie Øberg har oplyst, at der er givet udsættelse til udgangen af 2019
til brug af resterende midler – son nok fortrinsvis vil blive anvendt til nedrivning.
10. Velkomstpakken – udvidelse med maler og elektriker?
Referat: Der er til nu udleveret 12 pakker og der er derudover 2 nytilflyttere og 4 – 5
stk i vente.
Der mangler fortsat aftaler med maler, elektriker og VVS. Nina kontakter maler,
Kresten kontakter elektriker og Chresten kontakter VVS.
11. ”Åbent hus i Landsbyen de 7 Sogne” – sommeren 2019 ??
Referat: Det besluttes at gennemføre en slags åbent hus – besøg i Landsbyen de 7
Sogne i sommeren 2019 – i form af en bustur m.v. r i området. Chresten laver budget
herfor og Poul Erik udarbejder ansøgning til Landdistriktsrådet.
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12. Fordeling af folderen Fjordbyernes Netværk.
Referat: Vi har modtaget 2.000 ekspl. af folderen, der primært fordeles via
Turistkontoret sammen med vores folder. Folderen lægges endvidere hos. Hvidbjerg
Købmand. Hos Gårdbageriet, ved diverse B&B, hos Traktormuseet mm. Poul Erik
forsyner Turistkontoret og Chresten sørger for øvrig fordeling.
13. Ældreboligerne i Tæbring – evt. nyt
Referat: Boligerne er solgt til privatbolig og er allerede under ombygning. Der bliver
herved en ledig bolig i Tæbring tidl præstegård, som måske anvendes til B&B
14. Torvet i Rakkeby.
Referat: Vi var blevet kontaktet om bistand til skaffe penge, men Torvet
istandsættes uden vores bistand ved velvillig hjælp fra anden side. Der er tale om
rydning af træer m.v., så torvet fremstår velpasset og lidt mere anvendeligt.
15. Brug af børnehavens nye Tipi
Referat: Tipien er rejst for børnehavens egne midler og et tilskud fra Skov A/S i
Glyngøre. Tipien kan lånes til overnatningsbrug m.v. efter aftale med børnehaven
16. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
• Tæbring/TORF forsamlingshus: Der kan ikke findes personer til en bestyrelse
for forsamlingshuset. TORF borgerforening ønsker ikke at indtræde i driften.
Forsamlingshuset indgår ikke i Landsbyen de 7 Sognes planlægning, men vi er
selvsagt til rådighed for en drøftelse med den tilbageværende bestyrelse om
husets fremtid.
•

Agerø Fuglereservat: Poul Erik har samme dag haft møde med
repræsentanter for Fugleværnsfonden om det videre samarbejde og brugen af
Agerø Kirke til arrangementer. Fonden vil arbejde videre med de givne
muligheder og orientere os om kommende arrangementer, så vi kan slå dem op
på vores hjemmeside.
Det har ikke hidtil været muligt at finde frivillig arbejdskraft med maskinel til at
holde stien ud til fugleskjulet. Chresten arbejder videre med sagen.

•

Børnenes Actionpark: Etableringen heraf forventes afsluttet 1. marts 2019.
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Redsted Sognegård: Ombygningen går planmæssigt og forventes afsluttet
omkring 1. marts 2019.

Næste møde: Onsdag d. 7. november 2018 kl. 17 – 19.30 i Mødestedet.

Referat: Poul Erik
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